
Reunião realizada dia 15/09/20 via Google Meets 

Cursos: no dia 14/09 foi realizado o curso de imagem de crânio. Relembraram que os cursos 

estão ficando gravados no site do DC (http://dcma.com.br/eventos/cursos/). O próximo curso de 

inglês será sobre neurologia e acontecerá dia 5/10.  

Marketing: no dia 14/09 fizeram a terceira live do projeto e foi sobre os órgãos da faculdade. 

Tiveram em torno de 96 acessos durante a live. Na próxima semana, realizarão uma reunião 

pelo zoom com vestibulandos interessados. Organizarão a reunião em forma de salas e cada 

vestibulando entra na sala de acordo com seu interesse. Pretendem liberar um formulário para 

as inscrições. Estão pensando em chamar alguém da Permanência para tirar as dúvidas sobre 

as bolsas. Pediram a ajuda na divulgação do projeto.  

Ligas: pediram para os secretários das ligas não mandarem as atas em formato de pdf, pois 

está tornando o processo menos prático. O melhor seria enviar em formato de excel. Atenção 

aos prazos de entrega das atas! Os secretários devem avisar o DC sobre mudanças de datas de 

aulas. Sobre as eleições das diretorias de ligas: pessoas que não frequentaram a liga podem 

participar da eleição; a pessoa não pode se reeleger no mesmo cargo (por exemplo, ser 

tesoureiro dois anos seguintes); apenas membros da liga possuem poder de voto. Ressaltaram 

que cada liga segue seu método de eleição. É importante verificar com a diretoria da liga como 

funciona a eleição. 

Científico: hoje divulgaram os selecionados para a segunda fase da Jornada de Prêmios. Os 26 

posteres serão avaliados e os 5 melhores serão selecionados para a avaliação final. Sobre o 

PIBIC, pessoas com problemas na plataforma podem entrar em contato com alguém do 

Científico para o auxílio.  

Executiva: nesta semana estão sendo realizadas as escalas na salinha para os internos 

retirarem seus certificados.  

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=5&dest=http%3A%2F%2Fdcma.com.br%2Feventos%2Fcursos%2F

